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ساصهاى ًظام غٌفی سایاًِای استاى تْشاى – کاسگشٍُ ECE

هؼشفی تستش اًتمال ًسخِ  2.0پشٍتکل ECE

 -1مقذمه
ّواًگًَِ کِ دس هستٌذ هؼشفی  ECEرکش گشدیذُ است ،پشٍتکل فَق هستمل اص تستش اًتمال تْیِ
ضذُ ٍ اهکاى اسسال ٍ دسیافت فایلّای  XMLاص عشق هختلف اهکاى پزیش است .یؼٌی هیتَاى تا
استفادُ اص ٍسایل ٍ اهکاًات هختلف اص لثیل پست الکتشًٍیکٍ ،ب سشٍیس ،حافظِّای خاًثی ٍ  ...کِ
دس ضشایظ گًَاگَى دس اختیاس است ،اص ایي پشٍتکل تِ ساحتی استفادُ ًوَد.
دس حال حاضش تستش هتذاٍل تشای استفادُ اص پشٍتکل  ECEپست الکتشًٍیک است کِ دس ایي سٌذ تِ
تطشیح آى هیپشداصین.

 -2هذف
ّذف اص ایي هستٌذ هؼشفی ٍ تطشیح استفادُ اص تستش پست الکتشًٍیک است کِ تِ دلیل سَْلت،
کاسایی ٍ ّوگاًی تَدى اهکاى استفادُ اص آى دس ساصهاىّای هختلف سایح هیتاضذ.

 -3محتوا
اتتذا دس ایي سٌذ تِ هؼشفی هختػش تستش پست الکتشًٍیک ،تطشیح ًحَُ استفادُ اص آى ،الضاهات ٍ
پیطٌْادّای هشتثظ پشداختِ هیضَد.

 -4معرفي بستر
ػوَهیت استفادُ اص تستش پست الکتشًٍیک تِ حذی است کِ هیتَاى اص رکش سایش ضاخعّای آى
(کِ ضایذ اص دالیل ػوَهیت آى ًیض تاضٌذ) هاًٌذ سَْلت ٍ  ...پشّیض ًوَد .تِ ّش غَست پست
الکتشًٍیکی تستشی هٌاسة تشای اسسال ٍ دسیافت هحتَای تثادل الکتشًٍیکی هکاتثات است .دس اداهِ ایي
هستٌذ ًحَُ استفادُ اص ایي تستش تطشیح خَاّذ ضذ.
 -1-4تشريح
تشای تثادل اص عشیك تستش پست الکتشًٍیک الصم است هشاحل صیش اًدام پزیشد:
اسسال
 )1آهادُ ساصی فایل  XMLهشتَط تِ اسسال ًاهِ ،سسیذ دسیافت ،دسخَاست یا پاسخ
 )2ایداد یک ًاهِ الکتشًٍیکی تا تَخِ تِ الضاهات ٍ پیطٌْادّا (تِ الضاهات ٍ پیطٌْادّا
هشاخؼِ ضَد)
 )3اضافِ ًوَدى فایل  XMLآهادُ ضذُ تِ ػٌَاى ضویوِ ًاهِ الکتشًٍیکی ()Attachment
 )4اسسال ًاهِ الکتشًٍیکی اص عشیك یک هیضتاى پست الکتشًٍیک ()Mail Server
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دسیافت
 )1تشسسی غٌذٍق پست الکتشًٍیکی تِ هٌظَس دسیافت ًاهِ الکتشًٍیکی خذیذ دسیافت
ًاهِ(ّای) الکتشًٍیکی خذیذ
 )2تشسسی ًاهِ الکتشًٍیکی تِ لحاػ هشتثظ تَدى تا پشٍتکل تثادل الکتشًٍیکی هکاتثات
 )3استخشاج ضویوِ
 )4تْشُتشداسی اص هحتَای آى
 -2-4السامات
تِ دلیل اهکاى دسیافت اًثَّی اص ًاهِّا دس یک ًطاًی پست الکتشًٍیکی کِ هوکي است هشتَط تِ
تثادل الکتشًٍیکی هکاتثات ًثاضٌذ ،پیصتیٌی ضذُ است دس لسوت ً Headerاهِ الکتشًٍیکی
هطخػِای خاظ ثثت ضَد تا اص ایي عشیك ضٌاسایی ًاهِّای الکتشًٍیکی سسیذُ هشتثظ تا تثادل
الکتشًٍیکی هکاتثات تِ سَْلت اًدام یافتِ ٍ صهاى پشداصش کوتشی ضَد .الثتِ ّوچٌاى هیتَاى
ًاهِّای الکتشًٍیکی دسیافت ًوَد کِ ًَع آى هغاتك تثادل الکتشًٍیکی هکاتثات ضٌاسایی ضَد ٍلی فایل
ضویوِ آى یا اص ًَع پشٍتکل ً ECEثَدُ ٍ یا هحتَای آى غحیح ًثاضذ.
تٌاتشایي دس لسوت  Headerهیتایست یک للن اعالػاتی  Iتِ ضکل صیش دسج گشدد:
ًَع فایل

همذاس

ػٌَاى

تشای فایل اسسال ًاهِ

ضواسُ ًسخِ پشٍتکل

X-ECE_SEND:

تشای فایل سسیذ

ضواسُ ًسخِ پشٍتکل

X-ECE_RECEIPT:

تشای فایل دسخَاست

ضواسُ ًسخِ پشٍتکل

X-ECE_REQUEST:

تشای فایل پاسخ

ضواسُ ًسخِ پشٍتکل

X-ECE_RESPONSE:

تِ ػٌَاى ًوًَِ یک  Headerفایل سسیذ دسیافت تِ ضکل صیش است:
]) by dc .mim.gov.ir with
]) by dbim.bim.ir with

[( Received: from dbim.bim.ir
(Microsoft SMTPSVC
;)
Sat,
Aug
+
[( Received: from taleb.iran-bim.com
(Microsoft SMTPSVC
;)
Sat,
Aug
+
From: mail_dabir@bim.ir
>To: <mail-build @mim.gov.ir
Subject:
ECE-RECEIPT
X-ECE_RECEIPT:
Optional Field

I

2

ECE  پشٍتکل2.0 ِهؼشفی تستش اًتمال ًسخ

ECE ٍُساصهاى ًظام غٌفی سایاًِای استاى تْشاى – کاسگش

Importance: Normal
MIME-Version:
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_ _
Date: Sat,
Aug
+
Return-Path: mail_dabir@bim.ir
Message-ID: <DBIM OJXsNQptgFrYIL
d @dbim.bim.ir>
X-OriginalArrivalTime:
Aug
(UTC)
FILETIME=[
EA
C A B]

"

 پيشنهادها-3-4
 پیطٌْاد هیضَد،تِ هٌظَس اهکاى استٌثاط سشیغ هحتَیات تثادل تَسظ کاستش لثل اص تاصگطایی آى
ُ تؼٌَاى هثال دس ًوًَِ تاال ضواس.) ًاهِ الکتشًٍیکی دسج گشددSubject( ػٌَاى هکاتثِ دس لسوت هَضَع
 ّویٌغَس تشای فایلّای دسخَاست ٍ پاسخ ًیض پیطٌْاد هیگشدد.ًاهِ دس لسوت هَضَع رکش ضذُ است
.ضواسُ دسخَاست ٍ پاسخ آى دس لسوت هَضَع رکش گشدد
: فایل دسخَاست تِ ضکل صیش استHeader تِ ػٌَاى ًوًَِ یک
Received: from dbim.bim.ir ([
]) by dc .mim.gov.ir with
Microsoft SMTPSVC(
);
Sat,
Aug
+
Received: from taleb.iran-bim.com ([
]) by dbim.bim.ir with
Microsoft SMTPSVC(
);
Sat,
Aug
+
From: mail_dabir@bim.ir
To: <mail-build @mim.gov.ir>
Subject: ECE-REQUEST- – LetterNo:
X-ECE_REQUEST:
Importance: Normal
MIME-Version:
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_ _
"
Date: Sat,
Aug
+
Return-Path: mail_dabir@bim.ir
Message-ID: <DBIM OJXsNQptgFrYIL
d @dbim.bim.ir>
X-OriginalArrivalTime:
Aug
(UTC)
FILETIME=[
EA
C A B]
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